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9.00 Velkomst v. Søren

9.20 Bordet rundt

9.30 Oplæg om journalen

9.45 Diskussion, inkl. pause

Proces, indhold og formidling

11.45 Næste møde – emne og sted?

12.00 Frokost

12.30 Byggepladsbesøg

Program



 Journalens formål er at formidle viden om ”restrisici” fra
byggeprocessen, der vedrører fremtidige arbejder, herunder reparation
og vedligehold, under det færdige byggeris drift.

 Kun særlige forhold! Og ikke en brugervejledning

 Bygherren er ansvarlig

 Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder journalen og den bliver til
sideløbende med projektmaterialet

 De projekterende leverer input til journalen

 Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører journalen

 Der skal ske en overdragelse mellem (P) og (B)

 Bygherren modtager journalen ved byggeriets afslutning.

Hvad ligger fast?



❖ Skal journalen indgå i listen eller omvendt?

❖ Bek. 117: Journal skal indeholde en liste, men er det de
projekterendes liste?

❖ Bek. 110: Journalen kan indgå i projekterendes liste

❖ At-vejledning: Forslag om at koble journal og liste, men
hvem har så ansvaret?

❖ Min tænkning: Fagprojekterendes lister er input til journal

Journal vs. liste



❖ Bek. 117: Journal indeholde vedr. fremtidige arbejder

❖ Bek 110: Liste indeholde vedr. vedligeholdelse eller
reparation

❖ At-vejledning 25.2: Journal indeholde vedr. fremtidige
arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse

❖ At-vejledning 25.3: Nogle steder står kun reparation og
vedligeholdelse

Hvad skal journalen
indeholde?



Hvad skal journalen
bruges til?

Journal

APV’er

Info til
eksterne
håndvær-

kere

D/V-
materi

ale



❖ Ofte excel

❖ Ofte risikovurdering (sandsynlighed og konsekvens)

❖ Udgangspunkt: Bygningsdele, arbejdsopgaver eller
særligt farligt arbejde

Systematikker



 Københavns Kommune:
http://www.byggeproces.dk/eksempler/koebenhavns-
kommune/logbog-til-registrering-af-relevante-beslutninger-for-
pss-og-journal

 Vejdirektoratet:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/
Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projektering
ogteknik/Sider/Arbejdsmilj%C3%B8-i-
projekteringsfaserne.aspx#.VNSskjHF9qV

 Bygherreforeningen:
http://www.bygherreforeningen.dk/vaerktojer/publikationer/10
49-anbefalinger-om-bygherrens-ansvar-for-koordinering-af-
arbejdsmiljoet-i-byggeprojekter-december-2010

Eksempler



Spørgsmål til processen

❖ Hvornår i projekteringsfaserne skal der arbejdes med journalen?

❖ Hvilken rolle har arbejdsmiljøkoordinator (P) – modtager eller
facilitator?

❖ Hvis facilitator, hvad indebærer det?

❖ Har koordinatoren andre opgaver i forbindelse med udarbejdelsen
f.eks. formidlende eller kontrollerende?

❖ Hvilken proces og hvem deltager?

❖ Hvordan foregår overdragelsen til arbejdsmiljøkoordinator (B)?
Hvordan håndteres omprojektering mm?



Spørgsmål til indholdet

❖ Hvilken systematik kan anvendes?

❖ Hvordan dokumenteres det?

❖ Hvordan kvalitetssikres indholdet?

❖ Hvor går grænsen mellem fremtidige arbejder og nybyg? Hvor meget
skal man tage med i journalen?

❖ Hvad er særlige forhold? Eksempler?

❖ Hvad er journalen IKKE?
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Spørgsmål til formidlingen

❖ Bygherren er modtageren, men hvem er den egentlige målgruppe?

❖ Hvordan kan bygherren bedst anvende journalen?

❖ Kan journalen indeholde en specifik vejledning omkring anvendelsen?

❖ Kan journalen indarbejdes som en del af det øvrige d-v-materiale
projektet afleverer til bygherren?
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